
Toyota Prius Intelligent Parking Assist 
Instructie kaart

Het Intelligent Parking Assist systeem (IPA) is een parkeerassistent die de bestuurder van een Toyota Prius helpt bij het
parkeren. Het IPA systeem is geen automatisch parkeersysteem, het neemt de stuurbewegingen over van de bestuurder,
die altijd zelf verantwoordelijk blijft. Het IPA systeem bestaat uit o.a. een parkeercamera die op de achterklep gemonteerd is.
De beelden van deze camera worden weergegeven op het kleurenscherm in het dashboard.

1 Activeer het IPA systeem door 
op de knop te drukken die 
linksonder naast het stuurwiel 
zit. (naast de knop voor 
EV-mode)

2 Zet de auto parallel aan de weg 
en ongeveer 1 meter naast de 
geparkeerde auto.

3 Rijd ongeveer 5 meter naar 
voren, met het stuurwiel in de 
rechtuitstand, en breng de auto 
tot stilstand.

4 Kies met de selectiehendel de 
achteruit versnelling.

5 Op het centrale display 
verschijnt het beeld van de 
parkeerhulp camera.
Let op: het scherm van het 
centrale display is een touch 
screen, om een optie te 
selecteren volstaat het om dat 
deel van het scherm aan te raken.

6 Selecteer de optie ‘FILE 
PARKEREN’ (rechter 
benedenhoek van het scherm).

7 Indien nodig, kunt u selecteren 
aan welke zijde van de weg u 
wilt parkeren, door de optie in 
de linker benedenhoek van het 
display aan te raken.

8 Met de pijlen zet u het kader op 
de gewenste parkeerplaats. 
- Als het kader GROEN is, heeft
u het juist ingesteld.
- Als het kader ROOD is, moet u
het kader opnieuw instellen.

9 Als het kader juist is ingesteld, 
kunt u de ‘OK’ toets in de rechter
benedenhoek van het display 
aanraken om het IPA systeem 
te starten. 

10 Toets op ‘AKKOORD’ nadat u 
heeft gecontroleerd dat er geen 
personen of voertuigen in de 
directe omgeving aanwezig zijn.

11 Als het nodig is om de breedte 
van het vak aan te passen (de 
bestuurder moet dit besluiten), 
kunt u de optie breedte instelling
selecteren. (rechter 
benedenhoek van het display)

12 Toets op ‘OK’.

13 Het IPA systeem staat nu klaar.

14 Laat nu het rempedaal 
gedeeltelijk los, zonder uw voet 
volledig van het pedaal te halen.
- Maximale snelheid = 4 km/u.

15 U hoort een melding als het 
IPA systeem klaar is. Het kan 
zijn dat het nodig is om zelf nog
enkele correcties uit te voeren.
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1 Activeer het IPA systeem door 
op de knop te drukken die 
linksonder naast het stuurwiel 
zit. (naast de knop voor 
EV-mode)

2 Zet de auto zo stil dat u het 
midden van het parkeervak 
rechts/links naast u kunt zien 
en zet het stuurwiel in de 
rechtuitstand.

3 Zet de auto zo neer dat u het 
parkeervak in kunt rijden en 
breng de auto tot stilstand
met de wielen in de 
rechtuitstand.

4 Kies met de selectiehendel de 
achteruit versnelling.

5 Op het centrale display 
verschijnt het beeld van de 
parkeerhulp camera.

6 Selecteer de optie ‘ACHTERUIT
INPARKEREN’ (linker 
benedenhoek van het scherm).
Let op: het scherm van het 
centrale display is een touch 
screen, om een optie te 
selecteren volstaat het om dat 
deel van het scherm aan te raken.

7 Indien nodig, kunt u selecteren 
aan welke zijde van de weg u 
wilt parkeren, door de optie in 
de linker benedenhoek van het 
display aan te raken.

8 Met de pijlen zet u het kader op 
de gewenste parkeerplaats.

9 Als het kader juist is ingesteld 
(GROENE kleur), raakt u de 
‘OK’ toets in de rechter 
benedenhoek van het display 
aan om het IPA systeem te 
starten.

10 Toets op ‘AKKOORD’ nadat u 
heeft gecontroleerd dat er geen 
personen of voertuigen in de 
directe omgeving aanwezig zijn.

11 Als het nodig is de instelling aan
te passen selecteert u deze 
optie rechtsonder.

12 Laat het rempedaal gedeeltelijk 
los, het IPA systeem start 
automatisch
- Maximale snelheid = 4 km/u.

13 Als het systeem klaar is, kan 
het nodig zijn om zelf nog 
enkele correcties uit te voeren.
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Dit is slechts een beknopte uitleg, voor de volledige instructie verwijzen we u naar het instructieboekje.


